
Witte Donderdag in Ommen op 9 april 2020 

Muziek/lied  Aber du weißt den Weg für mich 

https://www.youtube.com/watch?v=D7DiR--b9DQ 

Welkom 

Vanavond is een nacht van gedenken.  

Juist in een tijd, waarin alles vreemd is en het nieuws het hele dagelijkse 
leven beheerst. 

Maatregelen vanwege Corona maken het ons onmogelijk om als 
gemeente samen te komen, toch willen we in verbondenheid met elkaar 
stilstaan bij het gebeuren dat heel lang geleden het leven van mensen, 
en zelfs de geschiedenis een andere wending heeft gegeven. 

Om dat speciale karakter van onze verbondenheid tot uitdrukking te 
brengen, is de tafel met zorg ingericht met specifieke elementen die 
zichtbaar en tastbaar willen maken dat Hij bij ons is. 

Het feest van Pasen en de daarbij horende vieringen die daaraan vooraf 
gaan in de Stille week gaan terug op een heel oud Joods feest.  Joden 
herinneren zich hierbij hun bevrijding uit het slavenhuis Egypte. De 
bevrijding van de Joden is ook onze bevrijding. 

Tot op de dag van vandaag eten joodse families op seideravond - de 
eerste avond van hun paasfeest - matses en bittere kruiden. En telkens 
opnieuw wordt dat eeuwenoude verhaal van bevrijding voorgelezen. 

Uit het evangelie (naar Lucas) 

Jezus stuurde Petrus en Johannes er op uit met de opdracht: 'Ga ons 
paasmaal voorbereiden'. 
'Waar wil je dat we het voorbereiden?' vroegen ze hem. 
Hij zei hun: 'Meteen als je de stad inkomt, treffen jullie een man die een 
kruik water draagt; volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg 
tegen de heer van het huis: 
De meester laat u vragen, waar is het vertrek waar ik met mijn leerlingen 
het paasmaal kan houden? Hij wijst je dan een ruime bovenzaal, die al is 
ingericht; maak het daar klaar.' 
Ze vertrokken, en troffen het zo aan als hij hun gezegd had, en ze 
maakten het paasmaal klaar. 

https://www.youtube.com/watch?v=D7DiR--b9DQ


Voorbereiding van de tafel 

(Het grote witte tafelkleed ligt klaar en kan op de tafel gelegd worden.) 

(Muziek/lied  Sela: Aan uw tafel https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI 

... 

Aan het licht van de Paaskaars ontsteken we een kaars,  als teken van 
verbinding van alle kerken en alle gelovigen die vanavond stilstaan bij de 
betekenis van het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen heeft 
gebruikt. Een ieder doet dat met de mogelijkheden die er zijn. 
Anders dan anders, ieder vanuit zijn/haar eigen thuis, maar wel 
verbonden. 
Thuis kunt u ook een licht aansteken. 
Een licht dat ons aan het Eeuwig Licht mag herinneren, dat God is. 

Lezing  

Ik lees een stukje voor uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus 
naar de getuigenis van Johannes 

Het paasfeest was op handen. Onder de maaltijd, stond Jezus van de 
tafel op. In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had 
gegeven en dat hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, 
legde Hij zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgorde zich 
daarmee. Daarop goot Hij water in een wasbekken en begon de voeten 
van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord 
was, af te drogen. Zo kwam Hij bij Simon Petrus die echter tot Hem zei: 
'Heer, wilt gij mij de voeten wassen?' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Wat 
ik doe begrijp je nog niet, maar later zul je het inzien'. 
Toen zei Petrus tot Hem: 'Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten 
wassen!' Jezus antwoordde: 'Als jij je niet door mij laat wassen, kun je 
mijn deelgenoot niet zijn'. Daarop zei Petrus tot Hem: 'Heer, dan niet 
alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd'. Maar Jezus 
antwoordde: 'Wie een bad genomen heeft, hoeft zich niet meer te 
wassen, tenzij de voeten, hij is immers helemaal schoon. 

Lied 998 “Je hebt je vrienden toen bijeen geroepen” 

https://www.youtube.com/watch?list=RDS9RC5XpJ46M&v=S9RC5XpJ46M&feature=emb_rel_end 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI
https://www.youtube.com/watch?list=RDS9RC5XpJ46M&v=S9RC5XpJ46M&feature=emb_rel_end


Er staat een kan met water op tafel. Dat water wordt in de kom 
gegoten die klaar staat. 
 

Grondig handen wassen! Niet alleen voor het eten. 
De afgelopen tijd heeft het al onze aandacht, het kan voorkomen dat je 
ziek wordt. 
Alle schappen met zeep moeten in de supermarkt continu bijgevuld 
worden. 
Vandaag staan het wassen van voeten centraal.  
In die tijd was dat heel gewoon.  
Het had natuurlijk ook wel met hygiëne te maken, maar ook met 
gastvrijheid. 
Wanneer bezoekers aankomen na een lange reis, dan past het dat ze 
zich kunnen opfrissen.  
In een land als Palestina hoort het erbij dat je het stof van je voeten 
wast.  
Je kan je wel indenken wat het geweest is.  
Open sandalen en stoffige wegen…  
En dan moet je aan tafel gaan aanliggen.  
Dan is het goed dat niet al te veel onaangename geurtjes meer verspreid 
worden. 
Veelal was het de minste in het huis die dit werkje mocht opknappen. 
Maar er is méé: 
Elke joodse maaltijd begon met het ritueel wassen.  
Het is een vorm van geestelijke reinheid.  
De tijd die je stopt in het reinigen dient eigenlijk om je helemaal te 
zuiveren.  
Als voorbereiding en bezinning, om klaar te zijn voor wat komt.  
Om dankbaar te zijn voor de spijzen op tafel. 
En wie vandaag zo stil staat bij de situatie, al bezinnend, 
Komt uit bij een pijn. 
De pijn die er deze weken is, omdat we niet bij elkaar kunnen zijn, 
lijfelijk. 
De pijn die ik hoor als mensen vertellen dat ze hun kwetsbare 
familieleden niet kunnen bezoeken, 
Die is er ook iedere keer weer in de kerk, vooral nu, 
Nu wij het brood en de wijn niet rond kunnen laten gaan. 
Laten we bidden vanwege die pijn. 

... 

Voorbeden 



Muziek: O Lord, hear my prayer (1x en daarna op de achtergrond. Na 
afloop ook 1x)  https://www.youtube.com/watch?v=LKyU5BIlxc0 

 

Christus, 
Uw handen braken brood voor wie met U aan tafel zat. 
U kent de pijn en de onmacht van een ieder 
Wij vragen U, nu wij niet bij elkaar aan tafel kunnen zitten, om moed voor 
allen die uw Liefde blijven willen delen. 
 

U stak in gebed uw handen op naar God. 
Wij vragen U om inspiratie, telkens wanneer wij U zoeken, elke keer 
wanneer wij u onbereikbaar nabij weten. 

Uw handen hebben mensen aangeraakt en genezen. 
Wij vragen U om sterkte voor wie met gevaar voor hun eigen gezondheid 
zich inzetten voor de gezondheid van anderen. 

Christus, 
Jarenlang hebt gij met uw handen gewoon gewerkt. 
Wij vragen om sterkte voor allen die de boterham voor 
zichzelf en hun gezin verdienen, maar die door de crises opeens zonder 
werk zijn komen staan en niet weten hoe dit af zal lopen. 

Christus, 
U stak uw handen uit naar uw dode vriend Lazarus. 
Wij bidden U voor al de doden, de slachtoffers van het virus dat 
wereldwijd rond gaat. 
De grote getallen, U kent hen bij namen. 

Christus, 
Met je handen heb je kinderen gezegend. 
Wij bidden u voor kinderen en jongeren die deze dagen thuis hun 
schoolwerk moeten doen, en daarbij hun vertrouwde structuren kwijt zijn, 
hun vrienden om zich heen missen. 

U hebt de handen opgelegd aan zieken, doven, blinden en lammen. 
Wij bidden U om zegen voor mensen die leven moeten met een gebrek 
of een beperking en voor wie deze tijd extra spannend is. 

Christus, 
U stond met open handen in het leven. 
In uw handen willen wij alles leggen wat ons vandaag onuitgesproken ter 
harte gaat. 

Muziek: O Lord, hear my prayer (1x) 

https://www.youtube.com/watch?v=LKyU5BIlxc0


Brood en wijn 

(Op tafel staat een schaal met brood) 
Een matse is ongegist brood. Het maken van zo'n koek neemt dan ook 
niet veel tijd in beslag. Tijdens het paasfeest eten de joden deze matses 
en dat doet hen denken aan de bevrijding uit Egypte, toen ze geen tijd 
hadden om gegist brood te bakken. 
Het graan gaat dood en wordt tot brood en dit geheim is levensgroot. 
En bij de matses hoort ook een beker wijn. 
De evangelist Lucas schrijft daar over: 'Jezus nam een beker, sprak het 
dankgebed uit en zei: 'Neem deze beker en laat hem rondgaan'. 

Op Witte Donderdag wil het brood en de wijn ons eraan herinneren hoe 
dit teken van delen en geven is ontstaan.  

Al eeuwen komen christenen bij elkaar om zo het Heilig Avondmaal te 
vieren, en geven zo gevolg aan de opdracht die Jezus ons gaf.  

Vandaag kunnen we niet lijfelijk bij elkaar zijn, toch willen we in 
verbondenheid gedenken. 

Een verbondenheid dat over deze kerkmuren heen gaat, 

Want veel kan niet in deze tijd. 

Het herdenken en vieren van 75 vrijheid voor Ommen en omstreken. 

Ook The Passion die anders deze avond zou worden opgevoerd, wordt 
ook niet zonder publiek opgevoerd. 

Een gedenken, waarbij we pijn voelen, maar niet hoeven te treuren. 

Deze boodschap wordt ons gedeeld in het lied “Treur niet”, zoals dat  
vorig jaar met The Passion werd gezongen door Edwin Jonker in 
Dordrecht. 

Lied  ‘Treur niet’ - Edwin Jonker (The Passion 2019, een lied van 
Diggy Dex) 

https://www.youtube.com/watch?v=j2jLcENSwB0 

… 

Luthers Avondgebed 

 

Heer blijf bij ons, 

         want het is avond en de nacht zal komen. 

Blijf bij ons en bij heel uw kerk 

https://www.youtube.com/watch?v=j2jLcENSwB0


aan de avond van de dag, 

            aan de avond van het leven, 

            aan de avond van de wereld. 

 Blijf bij ons 

met uw genade en goedheid, 

            met uw troost en zegen, 

            met uw woord en sacrament. 

  Blijf bij ons 

wanneer over ons komt 

            de nacht van beproeving en angst, 

            de nacht van twijfel en aanvechting, 

            de nacht van de strenge bittere dood. 

 Blijf bij ons 

in leven en in sterven, 

            in tijd en eeuwigheid.  

 Amen 

 


